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LAFARGE CEMENTTEL VÁLIK ZÖLDEBBÉ A MOL CAMPUS 
 

Az idei évben elindult MOL Campus környezettudatos kivitelezési és 
fenntarthatósági célkitűzéseinek megvalósításához többek között a LAFARGE 
Királyegyházi Cementgyárában gyártott cementet választották mint az egyik fő 
építőanyagot. 
 
A MOL-csoport Kopaszi-gáton épülő új székháza, a MOL Campus megvalósítása során 
három fő célt tűztek ki a megrendelők: az energiahatékonyságot, a 
környezettudatosságot és a fenntarthatóságra törekvést. Egy olyan modern, városi 
irodaépületet és épített környezetet álmodtak meg, amely szervesen illeszkedik a 
főváros szövetébe. Az építkezés során, már az építési alapanyagoktól kezdve a zöld 
megoldásokat részesítették előnyben. 
 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. elkötelezett mind üzleti mind egyéb, helyi 
közösséget is támogató tevékenysége során a környezetvédelem és a hosszú távon is 
fenntartható értékteremtés mellett. Az üzemviteli tevékenységük terén elsősorban a CO2 
kibocsátás csökkentésében látja a vállalat a legnagyobb lehetőséget, hogy ezáltal is 
minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon. A LAFARGE ennek érdekében nemcsak új 
technológiai megoldásokat valósít meg - például a 2019-es kétmilliárd forint összértékű 
környezetvédelmi beruházása -, hanem minőségi cementtermékeit is fejleszti. “Mindig 
öröm számunkra olyan beruházásokhoz biztosítani minőségi termékeinket, amelyek 
kivitelezése és maga az épület élettartama alatt is cél a környezettudatos  és zöld 
szemlélet.” - nyilatkozta Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Értékesítési és marketing igazgatója. 
 
Az épület ütemterv szerint épül, az építési munkálatok első fázisaként az épület 
alapozása valósult meg. A 220 cm vastag alaplemez építése során közel 2.100 m2 
alapterületen vasbeton cölöpöket fúrtak le, amit 40 cm-es rétegekben vasbetonnal 
töltöttek fel, hogy az épület nagyfokú stabilitását és teherbírását biztosítani tudják. 
Ehhez a betonozási folyamathoz mintegy 4 700 m3 betonra volt szükség. Az alaplemez 
betonozásához a LAFARGE Cement Magyarország Kft. által gyártott nagy 
kezdőszilárdságú és gyors szilárdulási ütemű CEM III/A 32,5 R-MSR típusú cementet 
választották. Mivel ez a LAFARGE cement mérsékelten szulfátálló, ezért kiválóan 
alkalmas talajvíznek fokozottan kitett betonok készítéséhez is, ami ebben az esetben 
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különösen fontos szempont is volt. A zöld szemléletet is figyelembe véve is kiváló 
választás volt a CEM III/A 32,5 R-MSR cement, mivel előállítása során az egy 
tonnára jutó CO2 kibocsátás lényegesen alacsonyabb, mint más magasabb 
klinkertartalmú termékeké. 
A 28 emelet magas irodaépület alapozási munkálatai során különleges gondossággal és 
precizitással kellett eljárni, valamint magas fokú minőségi ellenőrzéseknek kellett 
megfelelni, annak érdekében, hogy az épület ne süllyedjen meg és tartósan ellenálljon 
az olyan erős környezeti hatásoknak, mint a szél és a földmozgás. Az alaplemez 
betonozásához több betonüzem konzorciumára volt szükség, hogy a beton szállítása 
folyamatos, azaz leállás és késedelem nélküli legyen, 24 órás munkarendben. Ehhez a 
hatalmas és összehangolt munkához kapcsolódott a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft., amely szintén folyamatos ütemrendben biztosította az alacsony CO2 kibocsátású 
minőségi cementet a keverőüzemek részére a megfelelő betonmix előállításához.  
 
Az épület további részeinek betonozása ezzel a folyamattal azonban nem zárult le. 
Remélik, hogy a kivitelezés további munkafázisaiban is a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. által előállított cement termékeket használnak fel, ezzel is erősítve 
azt a gondolkodásmódot, ami a hosszú távú értékteremtést támogatja és amellyel a 
MOL Campus Budapest egyik leginnovatívabb és legzöldebb épületévé kíván válni. 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. több mint 150 főt 
foglalkoztat, 2019-es nettó értékesítési árbevétele meghaladta a 25 milliárd forintot. A LAFARGE egy 
cementgyárat üzemeltet Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi 
Cementgyár az elérhető legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó 
építő-alapanyag gyártójává vált. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása 
innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai 
tevékenységéért 2019-ben Business Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös 
gazdaság megvalósítása érdekében tett intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) 
ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban 
önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” pályázatával valósít meg. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 
LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és az építőipari megoldások biztosításában. Négy 
üzleti szegmense van: Cement, Adalékanyagok, Transzportbeton és Megoldások&Termékek. A világ 
minden részén piacvezető szerepet tölt be, a fejlődő és a fejlett piacokat kiegyensúlyozott arányban 
tartalmazó portfólióval rendelkezik. A LafargeHolcim széles körben kínál kiváló minőségű építőipari 
alapanyagokat és megoldásokat. A LafargeHolcim szakértői megoldást kínálnak azokra a kihívásokra, 
amivel ügyfelei szembesülnek szerte a világon, akár családi otthont építéséről, akár nagyobb volumenű, 
infrastrukturális beruházásról van szó. A LafargeHolcim termékei és szolgáltatásai iránti keresletet a 
világszerte egyre növekvő népességszám, a városiasodás, valamint a növekvő életszínvonal és a 
fenntartható építészet iránti igény hajtja. A vállalatnál több mint 70.000 munkavállaló dolgozik a világ több 
mint 70 országában. 
További információk a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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